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Resumo 

 

As lesões no futebol podem ter um impacto determinante no sucesso de uma 

equipa. Se as lesões forem associadas à ausência dos jogadores da prática 

desportiva, é legítimo intervir no sentido de minimizar a probabilidade da sua 

ocorrência. Posto isto, primeiro existe a necessidade de caracterizar as lesões 

de acordo com a incidência e gravidade das mesmas. Depois, perceber os 

fatores e os mecanismos associados às lesões. Por último, criar estratégias 

preventivas de modo a diminuir a sua incidência.   

Desta forma, as funções por mim desempenhadas no contexto da equipa 

incidiram fundamentalmente no planeamento do treino para a otimização de 

determinadas capacidades/qualidades físicas, tendo como finalidade melhorar 

a performance dos jogadores e, consequentemente, prevenir possíveis lesões. 

O estágio, ajudou-me a perceber que o treino em questão pode ser um 

completamento fundamental no processo de treino no futebol. Os jogadores 

sentem-se mais confiantes na sua aptidão para jogar e, consequentemente, 

melhoram o seu rendimento. 

No presente relatório, também foi realizado um estudo. O tema relacionou-se 

com as roturas dos músculos isquiotibiais no futebol. O objetivo foi comparar e 

avaliar os efeitos de diferentes métodos de treino na força excêntrica dos 

músculos flexores do joelho, na arquitetura do músculo bíceps femoral e no 

perfil força-velocidade em jogadores de futebol. Relativamente aos resultados 

obtidos no estudo, em nenhuma análise estatística se verificaram melhorias 

estatisticamente significativas nas variáveis avaliadas, não podendo comparar 

e comprovar a efetividade de ambos os métodos de treino aplicados.  
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Abstract 

 

Injuries in soccer can have a decisive impact on a team's success. If injuries are 

associated with players’ absence of sport practice, it is rightful to intervene in 

order to minimize the likelihood of injuries occurrence. Having said this, firstly it 

is needed to distinguish injuries according their incidence and severity. Then, 

understanding the factors and mechanisms associated with injuries. Lastly, 

create preventive strategies in order to reduce injuries incidence. 

In this way, the role I have performed in the team context have fundamentally 

been focused on the training planning for the optimization of certain physical 

abilities, with the purpose of improving the players' performance and, therefore, 

preventing possible injuries. 

The internship has helped me to realize that the concerned training could be a 

fundamental completion in the soccer training process. Players feel more 

confident in their ability to play and, consequently, improve their performance. 

In this report, a study was also carried out. The theme was related to hamstring 

strains in soccer. The purpose was to compare and evaluate the effects of 

different training methods on the eccentric peak torque of the knee flexors, the 

biceps femoral muscle architecture and the force-velocity profile in soccer 

players. Regarding the results obtained in the study, no statistical analysis 

showed statistically significant improvements on the assessed variables, being 

unable to compare and prove the effectiveness of both training methods 

applied. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização da prática profissional  

 

“Treinar implica experienciar. Implica viver. Implica sentir. Implica emocionar”. 

(Soares, 2010, p. 163) 

 

O presente relatório de estágio é realizado no âmbito do 2º Ciclo em 

Treino de Alto Rendimento Desportivo da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), tendo como finalidade a conclusão do ciclo 

de estudos em causa e, desta forma, alcançar o grau académico de “Mestre”.  

Considerando as opções viáveis relativas ao segundo ano do Mestrado, 

os principais motivos que me levaram a optar pela vertente profissionalizante 

em detrimento da via científica foram, não só o interesse na obtenção do Grau 

II de Treinador de Futebol, mas também a oportunidade de poder consolidar a 

relação entre os elementos essenciais na formação do treinador, o “saber”, o 

“saber fazer” e o “saber estar” (Araújo, 1994).  

O querer “ser treinador” de futebol é uma ambição pessoal que fui 

cultivando desde o início do meu percurso académico até aos dias de hoje. 

Dentro do leque de opções que vivenciei, o interesse pela área do treino de alto 

rendimento desportivo foi desde logo notório, comparativamente a outras 

dimensões profissionalizantes experienciadas. Naturalmente, a opção pelo 

futebol em detrimento de outras modalidades prende-se com a minha ligação 

com o futebol desde muito cedo, quando com 6 anos dei os primeiros toques 

na bola. Passar pela experiência de ser jogador profissional era um sonho que 

qualquer criança apaixonada pela modalidade gostaria de concretizar, contudo, 

nem sempre é possível materializar as nossas fantasias. Ser treinador foi a 

forma que encontrei de estar em contacto com a modalidade, não perdendo a 

paixão pela qual adquiri desde muito jovem. Poder contribuir para o 

desenvolvimento dos demais jogadores através do processo ensino-

aprendizagem ou, até mesmo, proporcionar o crescimento da modalidade, são 

fatores que me motivam a especializar-me na área do treino, daí optar pela via 

académica em questão.  
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No que concerne “ser treinador”, de acordo com Oliveira (1994, p. 17), “a 

formação é o caminho, e sem dúvida alguma um fator de progresso, 

contribuindo para uma prática mais fundamentada e permitindo maior exigência 

na apreciação crítica da sua intervenção e da intervenção dos outros”. Neste 

sentido, reforçando a ideia de que o treinador necessita de formação para 

exercer as suas funções e, simultaneamente, caracterizando o exercício da 

profissão de treinador, Araújo (1994, p. 37) refere que, “para além dos 

imprescindíveis conhecimentos técnico-táticos e da possível capacidade de 

demonstrar corretamente as técnicas, «ser treinador» exige um conhecimento 

multidisciplinar e o desenvolvimento de um conjunto de habilidades próprias no 

âmbito das competências de ensino.” Segundo o autor, existe um conjunto de 

funções que os treinadores devem desempenhar:  

 Leaders; 

 Professores; 

 Organizadores/planificadores; 

 Motivadores; 

 Guias/conselheiros; 

 Disciplinadores. 

Além disso, também necessitam de reunir determinadas qualidades 

imprescindíveis à sua profissão: 

 Saber/conhecimento; 

 Habilidade para ensinar; 

 Qualidades próprias; 

 Trabalhar em equipa; 

 Criar clima de sucesso (Araújo, 1994). 

“Se eu fosse treinador… seria um prático-teórico” (Araújo, 1994, p. 31). 

Na lógica do processo formativo do treinador, a teoria e a prática são 

componentes fundamentais para que haja um desenvolvimento sustentado. Tal 

como refere Araújo (1994, p. 33) “sem teoria que a sustente, não há prática que 

possa subsistir”. No entanto, “sem a vivência da prática não há tomada de 

consciência objetiva do conteúdo geral e específico da intervenção 

sociodesportiva que lhe corresponde desempenhar” (Araújo, 1994, p. 107). 

Desta forma, o modo como está estruturado o 2º Ciclo em Treino de Alto 
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Rendimento Desportivo permite a articulação entre as componentes 

mencionadas. 

O estágio surge assim como possibilidade dos alunos inscritos no 

mestrado passarem pela experiência de treinadores na condição de treinadores 

estagiários, permitindo a sua formação integral, visto que o desenvolvimento do 

treinador como um todo não se esgota no domínio teórico. Isto é, representa a 

consumação do conhecimento teórico na aplicação prática. Metaforicamente, o 

estágio reflete a abordagem vivencial proposta por Araújo (2010, p. 70). 

Segundo o autor, “todos nós usamos a experiência como fonte de 

aprendizagem e como filtro das aquisições que vamos fazendo por via formal, 

pelo estudo e leitura (…) A experiência permite entender, compreender e 

adquirir técnicas que são difíceis de descrever a alguém que nunca tenha sido 

confrontado com essas necessidades no terreno real.” 

Posto isto, o estágio realizou-se no Boavista Futebol Clube, clube 

característico da cidade do Porto, em que o presente documento reflete de uma 

forma cuidada e detalhada o trabalho por mim realizado ao longo da época 

desportiva, de acordo com as funções assumidas na equipa.  

 

1.2. Objetivos e finalidades 

 

A realização do estágio emerge como premissa essencial para a 

conclusão do 2º Ciclo em Treino de Alto Rendimento Desportivo. 

Presumivelmente, terminar o ciclo de estudos em causa é a finalidade 

primordial intrínseca à concretização do estágio. Em contrapartida, a 

valorização pessoal através de todo o processo de aprendizagem que advém 

da consumação do estágio, assim como, o reconhecimento académico e 

profissional, através dos certificados de habilitações (grau académico e grau de 

treinador de futebol), também refletem finalidades relativas ao estágio.   

Contudo, há um conjunto de objetivos intrínsecos às finalidades a que o 

estágio se propõe, visto que, os objetivos e as finalidades estão estritamente 

relacionados. De forma figurada, os objetivos representam um meio para atingir 

um determinado fim.  

No que respeita os objetivos inerentes ao estágio, optei por fazer uma 

divisão consoante a sua particularidade. Primordialmente, os objetivos de 
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caráter pessoal, são relativos às competências que procuro desenvolver com o 

estágio. Em seguida, os objetivos de índole profissional. Relacionam-se com as 

funções e tarefas desempenhadas no seio da equipa. Por último, os objetivos 

de natureza académica, representam a contribuição do estágio, devidamente 

contextualizada de acordo com a área de intervenção, no campo do 

conhecimento. Desta forma, apresento um conjunto de objetivos relativos ao 

estágio: 

Objetivos de caráter pessoal: 

 Desenvolver conhecimentos respeitantes ao planeamento, 

organização e operacionalização do treino; 

 Otimizar competências relacionadas com o controlo e avaliação do 

treino; 

 Melhorar competências no domínio pedagógico, isto é, respetivas 

ao processo ensino-aprendizagem. 

Objetivos de índole profissional: 

 Sensibilizar os jogadores para questões relacionadas com a 

dimensão física, procurando que reconheçam a sua importância 

para o sucesso individual e coletivo; 

 Otimizar as diferentes capacidades físicas dos jogadores; 

 Prevenir a ocorrência de lesões no seio equipa; 

 Perceber os efeitos da aplicação de diferentes programas de treino 

na otimização do rendimento e no bem-estar dos jogadores. 

Objetivos de natureza académica: 

 Comparar e avaliar os efeitos de diferentes métodos de treino na 

força excêntrica dos músculos flexores do joelho, na arquitetura do 

músculo bíceps femoral e no perfil força-velocidade em jogadores 

de futebol.  
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1.3. Estrutura do relatório 

 

O presente capítulo apresenta o modo como está organizado o relatório 

de estágio. 

O capítulo 1 é relativo à “Introdução”. Contextualiza o estágio no âmbito 

da formação do treinador, expõe os objetivos e finalidades do estágio e 

apresenta a forma como o relatório está estruturado. 

O capítulo 2 é designado “Enquadramento da prática profissional”. Exibe 

a caracterização institucional onde foi realizado o estágio, desde os recursos 

humanos ao espaço físico, assim como, caracteriza as funções 

desempenhadas sob a condição de treinador estagiário. Também contextualiza 

o tema abordado no estudo apresentado no capítulo “Realização da prática 

profissional.”  

O capítulo 3 é referente à “Realização da prática profissional”. Apresenta 

de forma refletida as práticas desenvolvidas na qualidade de treinador 

estagiário, de acordo com as funções desempenhadas no contexto da equipa. 

Também exibe o estudo realizado no âmbito da equipa. 

O capítulo 4 é intitulado “Desenvolvimento profissional”, onde é feita uma 

reflexão acerca do processo de evolução durante a época desportiva enquanto 

treinador. Neste ponto, é evidenciada uma visão crítica e refletida acerca do 

papel do estágio no crescimento pessoal e profissional.   

O capítulo 5 corresponde às “Considerações finais”. Enaltece as 

principais conclusões resultantes do estágio. 

O capítulo 6 é respeitante às “Referências bibliográficas”. 

O capítulo 7 é alusivo aos “Anexos”, onde são apresentados os 

documentos referentes às atividades desenvolvidas.
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2. Enquadramento da prática profissional 

 

O estágio, desenvolvido como parte integrante do 2º Ciclo em Treino de 

Alto Rendimento Desportivo da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP), realizou-se na equipa “B” do Boavista Futebol Clube. 

A equipa “B” era inexistente até à presente época desportiva, assumindo-

se como um projeto inovador no domínio socio-desportivo do Boavista Futebol 

Clube, cuja operacionalização teve início na época 2017/2018. A criação da 

equipa “B” surgiu com o intuito de dar continuidade ao processo de formação 

do clube, evitando a paralisação na evolução dos jogadores que terminam o 

percurso nos escalões de formação. É um projeto que se perspetiva a longo 

prazo, cujos princípios orientadores se fundamentam no desenvolvimento e 

otimização do nível de desempenho dos jogadores, promovendo o seu 

crescimento de forma integral, no sentido de os preparar para cenários 

competitivos de maior exigência. O foco é potenciar os jogadores, através da 

consolidação dos conhecimentos nas diversas dimensões que caracterizam os 

jogadores de futebol.  

A duração do estágio foi correspondente a uma época desportiva, tendo 

iniciado em julho de 2017 e terminado em maio de 2018. A minha função, 

enquanto treinador estagiário e membro da equipa técnica, foi de preparador 

físico, na qual as principais tarefas consistiram no planeamento, organização e 

operacionalização do treino respeitante à dimensão física. O controlo e 

avaliação do treino também foram minha responsabilidade. 

No decorrer da época, existiu uma organização padrão das atividades 

semanais da equipa. Durante o período competitivo, as várias semanas foram 

constituídas por quatro treinos (de terça-feira a sexta-feira) e um jogo 

(domingo) alusivo ao campeonato, completando um total de 14 horas semanais 

atribuídas ao desempenho das minhas funções. A equipa “B” utilizou o Parque 

Desportivo de Ramalde como infraestrutura de referência para o exercício das 

suas atividades, quer para treinar como também no domínio competitivo, 

quando se exibiu sob a condição de “visitado”. 

Inicialmente, a preferência pelo Boavista Futebol Clube para a realização 

do estágio, confrontou-se com o facto de ter um passado relacionado com 
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clube. Em virtude de já ter desempenhado funções como treinador adjunto no 

escalão sub 14 na época 2014/2015, a conjuntura de ex-treinador, permitiu-me 

estar identificado com a cultura e funcionamento do Boavista Futebol Clube. 

Além disso, a boa relação e confiança com os diferentes membros 

corporativos, também ajudaram a formar um conjunto de condições essenciais 

para a concretização do estágio na equipa “B”. Por outro lado, a realidade do 

estágio ser realizado no escalão sénior também foi um fator que me motivou a 

optar pelo Boavista Futebol Clube. Até à data, as minhas experiências 

enquanto treinador remetiam-se aos escalões de formação. Integrar a equipa 

“B” surgiu como novidade no meu percurso mas, também, como oportunidade 

de exercer funções de acordo com as minhas ambições na qualidade de 

treinador. Apesar da equipa “B” não ser considerada profissional, o meio 

envolvente que a caracteriza, desde o nível competitivo ao grau de exigência 

imposto pelo Boavista Futebol Clube, simboliza estar mais próximo da 

realidade do futebol profissional e, consequentemente, vivenciar um leque de 

experiências determinantes para o meu desenvolvimento enquanto treinador. 

 

2.1. Contexto legal e institucional 

2.1.1. Caracterização do clube 

 

Com uma história sui generis e de origens britânicas, o Boavista Futebol 

Clube, primeiramente denominado “The Boavista Footballers”, foi fundado no 

dia 1 de Agosto de 1903 (Barros, 2000). 

Numa época em que o futebol proporcionalmente aos tempos modernos 

não tinha a mesma dimensão sociocultural, Harry e Dick Lowe foram os 

principais responsáveis pela criação do clube. A admiração dos dois jovens 

britânicos pelo futebol ia aumentando há medida que assistiam aos jogos 

realizados pelos mestres e técnicos ingleses da Fábrica Graham. Fascinados, 

e com o entusiasmo a crescer de dia para dia, foi com naturalidade que os 

jovens começaram a organizar os seus primeiros jogos de futebol, após 

receberem, por intermédio do pai, a sua primeira bola de futebol vinda 

diretamente de Inglaterra. Os participantes dos jogos eram praticamente todos 

amigos e vizinhos, residentes na zona da Boavista. Desta forma, estavam 

dados os primeiros passos para a formação do clube, quando estes elementos 
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em conjunto com alguns empregados da Graham, alugaram um terreno no 

Bessa, fundando o “The Boavista Footballers” (Barros, 2000).  

Os anos foram passando e o clube florescendo corporativamente através 

do aumento significativo do número de associados, até que em 1909, emergiu 

um problema logístico que conduziria a algumas alterações institucionais. Dado 

que, naquela época o futebol vivia um amadorismo no estado puro e os jogos 

eram combinados pelos capitães das diferentes equipas, por questões 

religiosas, intrínsecas à Igreja Anglicana, alguns ingleses associados à Fábrica 

Graham, recusaram jogar ao domingo. Na tentativa de resolver a 

incompatibilidade apresentada, foi realizada a primeira assembleia geral do 

clube, onde os adeptos a favor dos jogos ao domingo saíram vencedores, 

proporcionando o afastamento da direção inglesa. Consequentemente, a 

direção do “The Boavista Footballers” ficou apenas constituída por elementos 

de nacionalidade portuguesa (Barros, 2000).  

Em 1920, o “The Boavista Footballers”, caracterizado pelo equipamento 

composto por calção e camisa preta, não só alterava a forma como se 

apresentava no campo, agora com calção branco e camisa preta, mas também 

mudava a identidade para Boavista Futebol Clube (Barros, 2000).  

Atualmente, o Boavista Futebol Clube é um célebre clube do campeonato 

português, pertencente à freguesia de Ramalde, localizado na cidade do Porto. 

A alcunha “axadrezados”, a qual advém do característico equipamento que 

exibe desde há muitos anos, é uma designação recorrente alusiva ao clube do 

Bessa. O equipamento foi oficializado em 1933, mantendo-se até aos dias de 

hoje, quando o presidente Artur Oliveira Valença, após ter feito uma viagem até 

França, observou uma equipa francesa que jogava com uma camisola ao 

xadrez, decidindo adotar o mesmo modelo para o Boavista Futebol Clube.  

O símbolo do Boavista Futebol Clube (Figura 1) é um escudo, retangular, 

cujo campo é formado por treze pequenos quadrados pretos e doze 

brancos, dispostos em xadrez, encimado por uma faixa, também de cor 

preta, com as iniciais B.F.C., em branco, e uma coroa doirada, igual à que 

era usada no antigo brasão da Cidade. O escudo significa a muralha 

contra a qual se quebram o ímpeto e a valentia dos adversários, e a coroa 
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o compromisso de bem honrar esta “Antiga, Mui Nobre, Sempre Leal e 

Invicta Cidade do Porto” (Barros, 2000, p. 58).  

O Boavista Futebol Clube tem como núcleo de acção o Estádio do Bessa 

Século XXI (Figura 2), inaugurado dia 30 de Dezembro de 2003, localizado na 

zona ocidental da cidade do Porto. 

 

 

Figura 1. Símbolo do Boavista Futebol Clube. 

 

 

Figura 2. Estádio do Bessa Século XXI. 
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2.1.2. Palmarés 

 

Desde a criação do Campeonato da Liga da Primeira Divisão 

(1934/1935), cuja designação sofreu algumas alterações ao longo dos anos, 

sendo atualmente denominado “Primeira Liga”, somente um grupo restrito de 

Clubes conseguiram conquistar a reputação de “Campeão Nacional”. A par de 

equipas como, o Futebol Clube do Porto, o Sport Lisboa e Benfica, o Sporting 

Clube de Portugal, o Clube de Futebol Os “Belenenses”, o Boavista Futebol 

Clube, na época 2000/2001, passou a fazer parte deste pequeno grupo, tendo-

se tornado o quinto elemento vencedor da prova.  

No plano socio-desportivo, o título de Campeão Nacional, foi sem dúvida, 

o feito com maior relevo na história dos “axadrezados” até à data. Contudo, 

outros triunfos atingidos nos escalões de formação, assim como no futebol 

sénior, são dignos de destaque. As seguintes datas destacam as principais 

conquistas que caracterizam o Boavista Futebol Clube: 

 2000/2001 – Vencedor da Primeira Liga 

 1997/1998 – Vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira 

 1996/1997 – Vencedor da Taça de Portugal 

 1992/1993 – Vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira 

 1991/1992 – Vencedor da Taça de Portugal 

 1979/1980 – Vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira 

 1978/1979 – Vencedor da Taça de Portugal 

 1975/1976 – Vencedor da Taça de Portugal  

 1974/1975 – Vencedor da Taça de Portugal 

 1949/1950 – Campeão da Segunda Divisão 

 1936/1937 – Campeão da Segunda Divisão 

 1913/1914 – Vencedor do Campeonato do Porto 

 2016/2017 – Vencedor do Campeonato Nacional da II Divisão de 

Juniores A 

 2002/2003 – Vencedor do Campeonato Nacional da I Divisão de 

Juniores A 

 1999/2000 – Vencedor do Campeonato Nacional de Juniores B 
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 1998/1999 – Vencedor do Campeonato Nacional da I Divisão de 

Juniores A 

 1996/1997 – Vencedor do Campeonato Nacional da I Divisão de 

Juniores A  

 1994/1995 – Vencedor do Campeonato Nacional da I Divisão de 

Juniores A 

 1994/1995 – Vencedor do Campeonato Nacional de Juniores C 

 1990/1991 – Vencedor do Campeonato Nacional de Juniores C 

 1987/1988 – Vencedor do Campeonato Nacional de Juniores C 

 

2.2. Contexto funcional 

2.2.1. Caracterização da equipa 

 

A equipa “B” do Boavista Futebol Clube, como já foi referido 

anteriormente, foi criada na época 2017/2018. Assumindo-se como um projeto 

que pretende dar continuidade ao desenvolvimento e potenciação de 

jogadores, numa lógica que visa integrar, formar e modelar os jogadores, na 

sua generalidade, em um quadro competitivo desconhecido. A criação da 

equipa “B”, atua como o elo de ligação entre os escalões de formação e o 

escalão sénior. Nesse sentido, o plantel foi formado de acordo com os 

propósitos referidos, mas também considerando as restrições impostas pela 

competição (Campeonato de Elite Pró-Nacional) onde se insere. Segundo o 

regulamento respetivo à Divisão de Elite Pró-Nacional, as equipas “B”, na ficha 

técnica de jogo, devem conter no mínimo doze jogadores formados localmente. 

Jogadores com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos, no máximo 

três jogadores sem limite etário e só três jogadores que tenham participado na 

equipa principal, designada equipa “A”. 

Procurando estabelecer uma relação ótima entre as duas premissas 

acima anunciadas, a equipa foi composta por 26 jogadores.  

O plantel caracterizou-se por apresentar um perfil jovem, constituindo-se 

por jogadores cujas idades compreendiam entre os 18 e os 25 anos, contando 

apenas com três jogadores considerados pela entidade reguladora do 

campeonato “sem limite etário”, isto é, com mais de 24 anos. Na generalidade, 
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os jogadores durante a época anterior tinham participado no escalão sub 19, ou 

seja, a presente época representou o seu primeiro ano a intervir no escalão 

sénior. Porém, dois jogadores ainda se encontravam em idade de juniores “A” 

(sub 19).     

A equipa também se distinguiu por ser estruturada por um elevado 

número de jogadores formados localmente, assim como, jogadores que já 

tinham representado o Clube em épocas anteriores. Desta forma, valeu-se de 

muitos jogadores que transitaram dos juniores “A” para a equipa “B” mas 

também, de outros jogadores que já tinham atuado no Clube ao longo da sua 

formação. Foi um princípio importante e estratégico na criação da equipa, uma 

vez que os jogadores já se encontravam familiarizados com a filosofia e cultura 

do Clube, possibilitando uma identificação mais favorável com os objetivos. 

Devido às restrições impostas pelo regulamento, apenas três jogadores 

tinham participado na equipa principal, designada equipa “A”.  
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Quadro 1. Caracterização do plantel. 

Nome 
Ano de 

Nascimento 
Mês de 

Nascimento 
Posição 

Pé 
Dominante 

Jogador 1 1998 Julho Guarda-Redes Direito 

Jogador 2 1999 Agosto Guarda-Redes Direito 

Jogador 3 1998 Março Guarda-Redes Esquerdo 

Jogador 4 1992 Dezembro Lateral Direito Direito 

Jogador 5 1998 Abril Lateral Direito Direito 

Jogador 6 1996 Novembro Defesa Central Esquerdo 

Jogador 7 1998 Março Defesa Central Direito 

Jogador 8 1998 Agosto Defesa Central Direito 

Jogador 9 1992 Maio Defesa Central Direito 

Jogador 10 1993 Março Lateral Esquerdo Esquerdo 

Jogador 11 1998 Abril Lateral Esquerdo Esquerdo 

Jogador 12 1992 Maio Médio Direito 

Jogador 13 1994 Dezembro Médio Direito 

Jogador 14 1998 Janeiro Médio Direito 

Jogador 15 1994 Julho Médio Direito 

Jogador 16 1998 Abril Médio Direito 

Jogador 17 1998 Agosto Médio Direito 

Jogador 18 1999 Dezembro Médio Direito 

Jogador 19 1998 Junho Extremo Direito 

Jogador 20 1998 Agosto Extremo Direito 

Jogador 21 1998 Abril Extremo Direito 

Jogador 22 1998 Fevereiro Extremo Direito 

Jogador 23 1998 Maio Avançado Direito 

Jogador 24 1998 Julho Avançado Direito 

Jogador 25 1997 Março Avançado Direito 

Jogador 26 1996 Janeiro Avançado Direito 

 

 

2.2.2. Caracterização e funcionamento da equipa técnica  

 

A equipa técnica foi formada por cinco elementos, organizada pelo 

treinador principal, um treinador adjunto, um preparador físico (treinador 

estagiário), um treinador de guarda-redes e um diretor desportivo.  

Inesperadamente, ao longo da época, a equipa técnica foi sofrendo 

pequenas alterações nos diferentes membros que a incorporavam. A primeira 

mudança surgiu em setembro de 2017, quando o treinador adjunto aceitou um 

convite de outro clube, tendo inevitavelmente, que deixar as funções exercidas 

na equipa. Procurando manter a estrutura, um novo elemento integrou a equipa 

técnica para exercer a função em falta. Posteriormente, em janeiro de 2018, 
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pelo mesmo motivo, ocorreu mais uma vez, a substituição do cargo de 

treinador adjunto.  

Independentemente das modificações que foram surgindo, existiu sempre 

um conjunto de tarefas devidamente delineadas de acordo com o papel de 

cada treinador, permitindo a articulação harmoniosa e funcional entre os 

diversos elementos. O treinador principal, devido ao conhecimento adquirido 

pelos muitos anos ligado à modalidade, enquanto jogador mas também como 

treinador adjunto, era o coordenador de todas as dinâmicas relativas à equipa, 

desde o processo de treino à competição. A responsabilidade primordial era 

relativa às questões intrínsecas ao jogo, com especial foco na idealização e 

conceção da forma de jogar da equipa. Nesse sentido, o treinador adjunto em 

conformidade com o seu conhecimento e formação específica, era o 

responsável pelo planeamento, organização e operacionalização do processo 

de treino. A análise de jogo da própria equipa também era uma missão que lhe 

competia. As minhas tarefas, enquanto preparador físico, prendiam-se com a 

elaboração do treino para a otimização de determinadas 

capacidades/qualidades físicas. Tinha como finalidade melhorar a performance 

dos jogadores e, consequentemente, prevenir possíveis lesões. Também me 

foi delegada a responsabilidade de realizar diferentes testes para medir e 

avaliar a condição física dos jogadores, como meio de avaliação e controlo do 

treino. No entanto, também tive um papel ativo no planeamento, organização e 

operacionalização do treino, expondo o meu parecer acerca dos diferentes 

domínios relacionados com o processo de treino e através da monitorização de 

alguns exercícios de treino. O treinador de guarda-redes, encarregou-se da 

preparação e organização do treino específico dos guarda-redes. 

 

2.2.3. Contexto competitivo  

 

Na época 2017/2018, a equipa “B” do Boavista Futebol Clube participou 

no Campeonato de Elite Pró-Nacional. O campeonato apresenta um modelo 

competitivo representado por duas fases, denominadas I e II Fase, 

respetivamente. A I Fase distingue-se por ser dividida em duas séries, onde 

cada série é constituída por 16 Clubes. Sendo que a distribuição dos Clubes 

pelas mesmas é realizada no sentido de procurar a maior proximidade 
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geográfica possível entre as equipas participantes. A II Fase é classificada 

como “Apuramento do Campeão”, contando apenas com a presença dos dois 

primeiros classificados de cada uma das séries relativas à I Fase, na qual o 

Clube campeão da Divisão de Elite Pró-Nacional, sobe ao Campeonato de 

Portugal. Tanto na I como na II Fase os Clubes jogam entre si, a duas voltas, 

havendo de um sistema classificativo por pontos. 

Na presente época, com a admissão das equipas “B” e o consequente 

alargamento do campeonato, passando de 28 para 32 equipas, surgiram 

pequenas alterações no modelo competitivo apresentado. O facto das equipas 

“B” estarem impedidas de transitar para o Campeonato de Portugal durante as 

épocas 2017/2018 e 2018/2019, independentemente da classificação obtida no 

decorrer da I Fase, levou a breves retificações. Desta forma, o “Apuramento do 

Campeão” nas épocas referidas, passa a ser decidido através de um jogo 

realizado em campo neutro, entre o primeiro classificado de cada uma das 

séries. Relativamente à II Fase, é disputada entre as duas melhores equipas de 

cada série com a exceção da participação das equipas “B”. Tais alterações, 

dissociam o “Apuramento do Campeão” com a II Fase, permitindo a 

possibilidade do Clube que sobe ao Campeonato de Portugal, não ser o 

campeão da Divisão de Elite Pró-Nacional e vice-versa. 

No que respeita a descida de divisão, descem à Divisão de Honra os dois 

Clubes classificados em 15º e 16º lugar de cada série, perfazendo um total de 

quatro equipas.  

 

2.4. Macro contexto de natureza conceptual 

 

O tema abordado neste capítulo, tem como propósito contextualizar a 

minha intervenção na equipa enquanto treinador estagiário. Além disso, o 

presente capítulo, também serve como contextualização do objeto de estudo 

exibido no capítulo “realização da prática profissional”.  

 

2.4.1. Lesões no futebol 

 

Nas últimas décadas, as lesões no futebol têm sido objeto de uma 

investigação cada vez mais aprofundada, sendo um tema que não deve ser 
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menosprezado pelos agentes desportivos (Andersen et al., 2004; Dauty & 

Collon, 2011; Ekstrand et al., 2011; Ekstrand et al., 2016; Fuller et al., 2006; 

Hagglund et al., 2005; Hagglund et al., 2003, 2009, 2013; Hawkins & Fuller, 

1999; Hawkins et al., 2001; Jiri et al., 2009; Junge & Dvorak, 2004; Junge et al., 

2004; Walden et al., 2005a, 2005b; Woods et al., 2004).  

De acordo com os diferentes estudos realizados, procurando avaliar o 

risco de lesão, é possível constatar que a incidência de lesões no futebol varia 

entre 7,6 e 9,4 lesões por 1000 horas de prática desportiva (Ekstrand et al., 

2011; Hagglund et al., 2003, 2006; Hawkins & Fuller, 1999; Walden et al., 

2005a, 2005b). Neste campo, diversos autores verificaram que, cada jogador 

sofre em média, entre 1,3 e 2 lesões por época, ou seja, num plantel composto 

por 25 jogadores, é expectável que ocorram 50 lesões durante a época 

(Ekstrand et al., 2011; Hagglund et al., 2003; Hawkins et al., 2001). As lesões 

consideradas “recidivas”/“reincidentes” (lesões do mesmo tipo e local que 

ocorrem no prazo de dois meses após o último dia de reabilitação da lesão 

anterior) representam sensivelmente entre 7 e 22% do número total de lesões 

(Ekstrand et al., 2011; Hawkins & Fuller, 1999; Hawkins et al., 2001; Walden et 

al., 2005a, 2005b).  

Curiosamente, a maioria das lesões no futebol são resultantes de 

mecanismos que não envolvem contacto, estando as restantes, relacionadas 

com lesões provenientes do contacto entre jogadores (Hawkins & Fuller, 1999; 

Hawkins et al., 2001). Alguns autores revelam que, cerca de 18 a 23% das 

lesões ocorridas no jogo derivam de faltas, maioritariamente realizadas pelo 

adversário (Ekstrand et al., 2011; Hawkins & Fuller, 1999; Walden et al., 2005a, 

2005b).  

Conforme expressa Hawkins e colaboradores (2001, p. 45), “o impacto de 

uma lesão num clube pode ser avaliado em relação à sua gravidade e ao 

número de potenciais jogos perdidos que a mesma acarreta”. Em conformidade 

com a incidência de lesões, é de igual importância perceber a gravidade das 

lesões que ocorrem no futebol. As lesões, quanto à gravidade, são 

caraterizadas pelo período de tempo que os jogadores estão ausentes dos 

treinos e/ou da competição e podem ser classificadas em quatro categorias: 

“ligeiras” (1-3 dias); “menores” (4-7 dias); “moderadas” (8-28 dias); e “maiores” 

(>28 dias) (Ekstrand et al., 2011; Hagglund et al., 2005; Hagglund et al., 2003, 
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2006; Hawkins & Fuller, 1999; Hawkins et al., 2001; Walden et al., 2005a, 

2005b). Relativamente à matéria em questão, tem sido demonstrado que as 

lesões designadas “maiores” são as que ocorrem com menor frequência, 

correspondendo entre 9 e 16% do número total das lesões ocorridas (Ekstrand 

et al., 2011; Hagglund et al., 2003; Hawkins & Fuller, 1999; Walden et al., 

2005b). Por outro lado, as restantes categorias representam a maioria das 

lesões ocorridas, apesar das lesões ditas “moderadas” se destacarem como 

mais recorrentes (Ekstrand et al., 2011; Hawkins & Fuller, 1999; Hawkins et al., 

2001; Walden et al., 2005b). Ainda assim, há estudos que revelam que as 

lesões “ligeiras” são as mais frequentes (Hagglund et al., 2003; Walden et al., 

2005a).  

Quanto à natureza das lesões, de acordo com o tipo e o local, as lesões 

traumáticas são mais frequentes do que as lesões de “overuse”, sendo as 

roturas, as entorses e as contusões, o tipo de lesões mais comuns no futebol 

(Ekstrand et al., 2011; Hawkins & Fuller, 1999; Hawkins et al., 2001; Junge & 

Dvorak, 2004; Walden et al., 2005a, 2005b). Mais de 80% das lesões no futebol 

ocorrem nos membros inferiores (Ekstrand et al., 2011; Hawkins & Fuller, 1999; 

Hawkins et al., 2001; Walden et al., 2005a, 2005b). As zonas do corpo mais 

afetas são a coxa, o tornozelo e os joelhos. Apesar das roturas musculares na 

zona da coxa serem o tipo de lesão mais frequente, é possível verificar 

diferença entre os músculos anteriores e posteriores. Desta forma, a rotura dos 

músculos isquiotibiais tem-se revelado a lesão mais comum no futebol (Dauty & 

Collon, 2011; Ekstrand et al., 2011; Hawkins & Fuller, 1999; Hawkins et al., 

2001; Walden et al., 2005b). 

Como se pode verificar, as roturas nos músculos isquiotibiais manifestam 

um peso determinante no panorama geral das lesões no futebol, representando 

cerca de 12% no número de total de lesões (Ekstrand et al., 2011; Ekstrand et 

al., 2016; Hawkins & Fuller, 1999; Hawkins et al., 2001; Walden et al., 2005b; 

Woods et al., 2004). Tendo em conta os dados revelados, existe a necessidade 

de intervir procurando minimizar o risco associado à lesão em causa. 

No que concerne as lesões resultantes da prática desportiva, van 

Mechelen citado por van Mechelen e colaboradores (1992, p. 84), desenvolveu 

um modelo designado “sequência de prevenção” (Figura 3) no sentido de 

reduzir as lesões, uma vez que considera que as medidas preventivas por si só 
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não são suficientes. Segundo van Mechelen e colaboradores (1992, p. 84), “em 

primeiro lugar, o problema deve ser identificado e descrito em termos de 

incidência e gravidade das lesões desportivas. Depois, devem ser identificados 

os fatores e os mecanismos que desempenham um papel na ocorrência das 

lesões desportivas. O terceiro passo, é introduzir medidas que possam reduzir 

o risco futuro e/ou a gravidade das lesões desportivas. Finalmente, a 

efetividade das medidas preventivas devem ser avaliadas, repetindo-se o 

primeiro passo”. 

 

 

Figura 3. "Sequência de prevenção", adaptado de van Mechelen e colaboradores (1992). 

 

Desta forma e face à pertinência do tema, as roturas dos músculos 

isquiotibiais constituem-se objeto de estudo no presente relatório de estágio. 

Utilizando o modelo referido como princípio orientador e estruturante do 

relatório, o capítulo “macro contexto de natureza conceptual” tem como 

finalidade contextualizar o tema de acordo com a intervenção realizada no 

capítulo “realização da prática profissional”.  
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2.4.2. Caracterização das lesões nos músculos isquiotibiais 

 

Como já foi referido anteriormente, a rotura dos músculos isquiotibiais é a 

lesão mais comum no futebol (Ekstrand et al., 2011; Ekstrand et al., 2016; 

Hawkins & Fuller, 1999; Hawkins et al., 2001; Walden et al., 2005b; Woods et 

al., 2004). Além da elevada representatividade em relação às lesões ocorridas 

no futebol, tais lesões, também parecem ser as lesões recidivas mais 

frequentes. Woods e colaboradores (2004) observaram que o índice de 

reincidência das roturas dos músculos isquiotibiais é de 12%, 

significativamente maior do que a percentagem de reincidência revelada para 

as restantes lesões (7%). Desta forma, procurando demonstrar a elevada 

influência deste tipo de lesões, Woods e colaboradores (2004) e Ekstrand e 

colaboradores (2011), verificaram a ocorrência de 5 a 7 lesões em cada equipa 

durante a época, sendo que, cada lesão implica, em média, a ausência da 

prática desportiva por um período de 17 dias (Ekstrand et al., 2016). 

Relativamente ao impacto que este tipo de lesões acarreta, Woods e 

colaboradores (2004), constataram que são perdidos, uma média de 15 jogos e 

90 dias de prática desportiva no decorrer de uma época em cada clube. Mais 

detalhadamente, Ekstrand e colaboradores (2012) perceberam que, a ausência 

da prática desportiva difere de acordo com o grau da lesão. Isto é, os dias de 

ausência variam entre 8,17, 22 e 73 para as roturas de grau 0, 1, 2, e 3, 

respetivamente. Porém, as roturas musculares de grau 1, são as lesões que 

ocorrem com mais frequência (57%) (Ekstrand et al., 2012). 

As roturas dos músculos isquiotibiais tendem a acontecer durante a 

competição. Comparando a frequência de roturas tanto nos treinos como em 

competição, é percetível a diferença entre ambos (Ekstrand et al., 2016; Woods 

et al., 2004). Quanto ao modo como ocorrem, são maioritariamente provocadas 

por mecanismos que não envolvem contacto entre jogadores, sendo a corrida, 

o mecanismo mais comum (Ekstrand et al., 2012; Woods et al., 2004). Neste 

sentido, diversos autores referem que, as roturas dos músculos isquiotibiais 

são mais suscetíveis de ocorrerem em corrida de alta velocidade, também 

designada como “sprint” (Chumanov et al., 2012; Ekstrand et al., 2012; 

Orchard, 2012; Thelen et al., 2005). Contudo, relativamente à fase do “sprint” 

em que ocorrem as roturas, continua a ser uma questão não consensual. 
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Várias opiniões têm sido formadas, em que alguns autores defendem que as 

roturas sucedem na fase inicial do “sprint”, enquanto outros, admitem que as 

lesões ocorrem na parte final da fase de balanço (Chumanov et al., 2012; 

Orchard, 2012).  

Os motivos intrínsecos às roturas dos músculos isquiotibiais são de 

natureza variada, isto é, são várias as razões associadas à lesão referida 

(Clark, 2008; Croisier, 2004; Heiderscheit et al., 2010; Liu et al., 2012; 

Mendiguchia et al., 2012; Orchard, 2001). Procurando classificar os fatores de 

risco, podem ser divididos em “modicáveis” e “não modificáveis” (Clark, 2008; 

Liu et al., 2012). Fatores como a fadiga, aquecimento inadequado, 

cumprimento muscular ótimo reduzido, falta de flexibilidade, défice de força 

(assimetria de força bilateral e relação de força entre isquiotibiais/quadríceps), 

postura lombar deficiente, assim como, a estabilidade do core são referidos 

como fatores de risco modificáveis associados às lesões dos músculos 

isquiotibiais. A idade, a raça, a composição muscular e o histórico de lesões 

nos músculos isquiotibiais, são apontados como fatores de risco não 

modificáveis (Clark, 2008; Croisier, 2004; Heiderscheit et al., 2010; Liu et al., 

2012; Mendiguchia et al., 2012; Orchard, 2001). No entanto, Mendiguchia e 

colaboradores (2012) num artigo cujo titulo é “Lesões nos músculos 

isquiotibiais: estamos a caminhar na direção correta?”, propõem um novo 

modelo conceptual relativo aos fatores de risco inerentes à rotura dos músculos 

isquiotibiais (Figura 4). De acordo com Mendiguchia e colaboradores (2012, p. 

84)  “os atuais métodos de pesquisa baseados em abordagens unidirecionais e 

analíticas negligenciam a condição multifatorial e a complexidade das lesões 

dos isquiotibiais.” Os autores enaltecem que o modelo proposto, assume uma 

interconexão e uma interação multidirecional e sinérgica entre todas as partes. 

Ou seja, permite perceber a inter-relação entre os diferentes fatores envolvidos 

nas roturas dos músculos isquiotibiais.  
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Figura 4. “Novo modelo conceptual para as lesões dos músculos isquiotibiais”, adaptado de 
Mendiguchia e colaboradores (2012, p. 83). 

 

Apesar dos músculos isquiotibiais serem a lesão mais comum, nem todos 

os músculos pertencentes a este grupo são afetados da mesma forma. 

Segundo alguns autores, o músculo bíceps femoral, é o músculo mais 

suscetível de lesão (Ekstrand et al., 2012; Woods et al., 2004).   



27 
  

3. Realização da prática profissional 



28 
  

  



29 
 

3. Realização da prática profissional 

 

O presente capítulo tem como finalidade apresentar de forma refletida o 

exercício das minhas funções no contexto da equipa “B” do Boavista Futebol 

Clube no decorrer da época desportiva 2017/2018.  

O capítulo foi organizado de forma a clarificar o planeamento e a 

periodização do processo de treino durante a época. Num primeiro momento, 

caracterizei as unidades de treino, onde apresento a estrutura padrão dos 

treinos e as suas práticas inerentes. De seguida, optei por fazer uma 

abordagem metodológica, caracterizando o planeamento e a organização 

semanal padrão dos treinos, isto é, o modo como foram organizadas as várias 

semanas no decurso do período competitivo e a respetiva justificação da 

estrutura apresentada. Posteriormente, específico os diferentes dias da 

semana detalhadamente, exibindo alguns exercícios como referência. 

Neste ponto, também será apresentado o estudo realizado no âmbito da 

equipa. O tema do estudo confrontou-se com as lesões nos músculos 

isquiotibiais ocorridas no futebol. Desta forma, a condição de preparador físico 

concedeu-me a oportunidade de realizar o estudo com os jogadores 

pertencentes à equipa. O objetivo do estudo foi comparar e avaliar os efeitos 

de diferentes métodos de treino na força excêntrica dos músculos flexores do 

joelho, na arquitetura do músculo bíceps femoral e no perfil força-velocidade 

em jogadores de futebol.  

 

3.1. Unidades de treino 

 

Ao longo da época, os treinadores reuniam-se após o jogo, no início de 

cada semana, para planear e organizar as várias unidades de treino. O 

planeamento só era elaborado depois do treinador principal e do treinador 

adjunto analisarem o jogo, isto porque, o desempenho da equipa no jogo tinha 

um papel determinante nos conteúdos a abordar durante a semana (Tamarit, 

2013).  

Algumas práticas associadas às unidades de treino foram comuns 

durante a época, isto é, os vários treinos apresentaram uma lógica semelhante 
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em termos de estruturação. Inicialmente, na parte introdutória do treino, os 

treinadores reuniam-se com os jogadores no balneário. O objetivo era 

conversar com os jogadores acerca de diferentes temas inerentes à equipa, 

desde aspetos relacionados com o “jogar” à vida pessoal dos jogadores. 

Promover o espírito de grupo foi um princípio sempre presente na origem das 

palestras. Contudo, à quarta-feira, devido ao facto de ser o primeiro treino da 

semana em termos de aquisição de conhecimentos, o tema da conversa residia 

maioritariamente acerca do jogo que tinha sido realizado no fim-de-semana. A 

opção pelo dia em questão foi estratégica, visto que, os jogadores durante o 

treino estavam mais despertos para os conteúdos referidos no balneário, 

possibilitando a minimização do erro durante a execução e, consequentemente, 

maior sucesso na aprendizagem. No balneário, também era descrito o treino 

que se ia realizar no próprio dia. A estratégia de dar conhecer aos jogadores o 

conteúdo do treino teve como principal objetivo estarem identificados com as 

ideias que se pretendiam desenvolver no treino. Além disso, o prévio 

conhecimento dos jogadores da forma como estavam organizados os treinos, 

permitiu evitar períodos de tempo considerados “mortos” no decurso dos 

treinos. Na transição entre exercícios, os treinadores apenas faziam um breve 

esclarecimento de modo a relembrar o que já tinha sido transmitido 

anteriormente. Posto isto, os jogadores dirigiam-se ao campo. Primeiramente, 

era realizado um aquecimento como preparação para a prática (Bishop, 2003). 

O aquecimento consistiu essencialmente em exercícios de mobilidade 

dinâmicos que solicitassem as estruturas envolvidas no treino propriamente 

dito. Terminado o aquecimento, os jogadores passavam para a parte principal 

do treino. Na parte final, eram realizados alongamentos. Os alongamentos 

ficavam ao critério dos jogadores, conforme a sensação de bem-estar 

associado aos alongamentos (Nedelec et al., 2013).  

 

3.2. Planeamento e organização semanal  

 

Como já foi referido durante o relatório, no decorrer do período 

competitivo, as várias semanas foram constituídas por quatro treinos e um 

jogo. Os treinos realizaram-se de terça a sexta-feira, sendo que, o jogo ocorria 

no domingo. O facto das semanas apresentarem quase sempre a mesma 
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estrutura ao longo da época, permitiu uma organização semanal padrão, onde 

apenas foram realizados ajustes nas diferentes unidades de treino de semana 

para semana. A semana padrão (Figura 5) foi idealizada com base na relação 

desempenho/recuperação, tendo cada dia da semana diferentes características 

relativamente ao esforço. Apesar do treino designado “recuperação ativa” ser o 

primeiro treino da semana cronologicamente, devido às características do 

treino em questão, quarta-feira, foi considerado o primeiro treino de aquisição 

de conhecimentos. O treinador adjunto era o principal responsável pelo 

planeamento das unidades de treino, definindo o esforço associado aos 

diferentes dias da semana segundo as características das contrações 

musculares presentes nos exercícios. Isto porque, a contração de um dado 

músculo caracteriza-se pelo grau de tensão, de duração e de velocidade. 

Qualquer exercício de treino contempla as três características em simultâneo. 

No entanto, através da manipulação dos exercícios, as características de 

contração foram evidenciadas de forma diferente, permitindo incidir mais sobre 

a tensão, sobre a duração ou sobre a velocidade de contração muscular, 

maximizando-a num dado dia e, ao mesmo tempo, recuperando as estruturas 

solicitadas nos outros dias (Tamarit, 2013). Assim, relativamente à semana 

padrão, quarta-feira foi designada “dia de tensão”, quinta-feira “dia de duração” 

e sexta-feira, “dia de velocidade”. Contudo, apesar do foco dado à dimensão 

física no presente relatório, é relevante enaltecer que os dias mencionados 

estão relacionados e são planeados segundo os conteúdos que se pretendiam 

desenvolver, associados ao modelo de jogo concebido para a equipa. Quanto 

ao facto das folgas serem na véspera e no dia a seguir ao jogo, não se prendeu 

só com questões metodológicas mas, também, pela indisponibilidade do campo 

para treinar nos respetivos dias.  

O treino de específico de “prevenção de lesões” realizou-se na quarta-

feira. A opção por quarta-feira relacionou-se com a “frescura” dos jogadores. 

Dado que, o treino referido se baseava no desenvolvimento da capacidade 

física força, existia a necessidade dos jogadores se sentirem completamente 

capazes, sem qualquer sensação de fadiga. 
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Domingo 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado 

       

Jogo Folga 
Recuperação 

ativa 
Tensão 

+ 
“Prevenção 
de lesões” 

Duração Velocidade Folga 

  

Figura 5. Semana padrão. 

 

3.2.1. Terça-feira  

 

O treino de terça-feira foi designado como “recuperação ativa”. O plantel 

foi dividido pelos jogadores que jogaram no domingo e pelos que não jogaram. 

Quanto aos jogadores que participaram no jogo, somente os que realizaram 

pelo menos uma parte completa, isto é, no mínimo 45 minutos, é que 

integraram o treino de recuperação. Enquanto preparador físico, fiquei 

responsável por monitorizar o treino em questão. Os restantes treinadores 

encarregaram-se de visionar a outra metade do plantel.  

A finalidade primordial deste treino consistia na recuperação dos 

jogadores de forma ativa, sem que os mesmos estivessem ausentes da prática 

dois dias consecutivos. Nos treinos de recuperação havia a preocupação 

acrescida de perceber como os jogadores se sentiam após o jogo. Através de 

perguntas como: “Malta, como se sentem?”; “Alguém está cansado?”; “Alguém 

está dorido?”; “Alguém está magoado?”, foi a forma encontrada dos treinadores 

terem a perceção do esforço depois do jogo. Neste sentido, os treinadores 

procuraram que os jogadores fossem sinceros nas respostas, tentando elucidá-

los que a omissão de forma a protegerem-se poderia afetar negativamente o 

seu rendimento. 

O planeamento do treino foi sempre elaborado de forma que o esforço 

presente no treino fosse baixo. Normalmente, o treino era constituído por:  

 Corrida contínua; 

 Exercícios de mobilidade; 

 “Meínho” (Figura 6). 

Nos treinos de “recuperação ativa” foi pedido aos jogadores que levassem 

sapatilhas para realizarem a corrida contínua na pista de atletismo do Parque 

Desportivo de Ramalde. A corrida era realizada a uma intensidade de 

aproximadamente 60% do VO2máx, determinada com base na VVO2máx de um 



33 
 

jogador que constitui o plantel, servindo como valor de referência para a 

equipa. O tempo de corrida era cerca de 20 min, correspondendo a dez voltas 

à pista. A intensidade era controlada pelo tempo que os jogadores demoravam 

a percorrer 400 m, distância equivalente a uma volta completa (Nedelec et al., 

2013). A corrida foi realizada com o intuito de regenerar o sistema 

neuromuscular e a sensação de cansaço (diminuir a dor muscular) associada 

ao jogo (Andersson et al., 2008). Os exercícios de mobilidade eram realizados 

com a finalidade de “soltar” os jogadores. Por fim, o “meínho” (Figura 6), tinha 

caráter lúdico, cuja finalidade era os jogadores libertarem a carga emocional, 

criando ligação afetiva entre si. 

 

 

Figura 6. "Meínho". 

 

3.2.2. Quarta-feira 

 

Considerado o primeiro treino da semana em termos de aquisição de 

conhecimento, quarta-feira foi intitulada como o “dia de tensão. Isto é, as 

contrações musculares implícitas nos exercícios envolveram muita tensão, 

elevada velocidade e curta duração, sendo primordialmente o metabolismo 

anaeróbio alático solicitado. Os exercícios que constituíam o treino, 

caracterizaram-se por solicitarem muitos saltos, acelerações, desacelerações, 

travagens, choques, mudanças de direção, movimentos bruscos. Neste dia, 

existiu uma grande densidade de contrações excêntricas. Para atingirem tais 

exigências, os exercícios envolviam espaços reduzidos, número reduzido de 

jogadores por exercício e pouco tempo de duração (Tamarit, 2013). Por norma, 
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utilizou-se o rácio execução/recuperação de 1:1, em que o tempo de 

recuperação era igual ou ligeiramente superior ao tempo de execução. 

Contudo, o rácio apresentado era ajustado consoante o exercício e com a 

análise qualitativa que os treinadores faziam dos exercícios. Do ponto de vista 

aquisitivo, os exercícios focaram-se na escala setorial, intersectorial e 

individual. O Anexo 1 corresponde a uma unidade de treino padrão realizada 

no “dia de tensão”. 

Neste dia, os jogadores também faziam treino específico denominado de 

“prevenção de lesões”. Em consonância com a organização padrão das 

unidades de treino, depois de ser realizado o aquecimento, o treino de 

prevenção de lesões antecedia a componente principal do treino. O 

planeamento e periodização do treino de “prevenção de lesões” obtiveram 

quase sempre a mesma configuração devido à falta de equipamento específico 

e, de modo consequente, à impossibilidade de aplicar carga externa nos 

exercícios. O treino teve como foco melhorar a capacidade neuromuscular, 

através de exercícios que visam aumentar a força e melhorar a 

propriocetividade (Al Attar et al., 2016; Lauersen et al., 2013). Como tal, foi 

organizado por estações, nas quais foram realizados exercícios com foco em 

diferentes grupos musculares. O critério de seleção dos exercícios foi segundo 

uma perspetiva articular, procurando incidir sobre: 

 Os músculos flexores e extensores do joelho;  

 As estruturas que envolvem o tornozelo; 

 Os músculos responsáveis pelos movimentos de adução e 

abdução dos membros inferiores; 

 Os músculos flexores e extensores da anca. 

Na Tabela 1 está representado um modelo do treino em questão. Os 

jogadores dividiam-se pelas múltiplas estações e quando terminavam o 

exercício em cada estação passavam para a estação seguinte por ordem 

numérica.  
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Tabela 1. Treino específico de “prevenção de lesões”. 

Estação Exercício Séries Repetições 
Descanso entre 

séries 

     

1 Agachamento 3 15 1 min 

2 
Deadlift 

unilateral 
3 15 1 min 

3 
Multi-saltos com 

barreiras 
3 6 1 min 30 s 

4 Copenhagen 3 5  

5 

Prancha lateral 
com abdução 
dos membros 

inferiores 

3 15 1 min 

6 Prancha 3 1 min 1 min 
 

 

3.2.3. Quinta-feira  

 

Também denominado “dia de duração”, quinta-feira, caraterizou-se pela 

aproximação relativamente ao jogo em termos de esforço. É o dia mais similar 

à competição, contudo, o desgaste provocado não é tão grande. Devido às 

características apresentadas, este treino só se realizou quando os jogadores se 

encontraram completamente recuperados do jogo anterior, respeitando a 

designada “regra dos quatro dias”. Assim, as contrações musculares 

subentendidas nos exercícios, caracterizaram-se por apresentarem tensão e 

velocidade mais reduzidas, no entanto, com maior duração comparativamente 

à última sessão de treino. Desta forma, nos treinos de quinta-feira, os 

exercícios aplicados implicavam espaços grandes, maior relação entre 

jogadores (elevado número de jogadores por exercício) e tempos de duração 

elevados (Tamarit, 2013). Quanto ao rácio execução/recuperação aplicado foi 

2:1, ou seja, normalmente o tempo de recuperação correspondia a metade do 

tempo de execução. Conforme já foi referido anteriormente, o rácio definido era 

ajustável segundo um conjunto de variáveis. Os exercícios recaíram 

essencialmente sobre a escala intersectorial e coletiva. O Anexo 2 representa 

uma unidade de treino padrão realizada no “dia de duração”. 
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3.2.4. Sexta-feira 

 

O último treino antes do jogo foi sexta-feira, concebido como “dia de 

velocidade”. Já a pensar na recuperação para o jogo, os exercícios presentes 

no treino de sexta-feira, solicitaram muita velocidade nos deslocamentos, 

pretendendo promover contrações musculares com elevada velocidade e 

elevada tensão no início da ação mas, com pouca duração. O desgaste 

provocado no treino anterior, foi determinante no planeamento da sessão em 

questão, uma que vez que não era pretendido que a equipa entrasse em 

regimes de fadiga elevados. Neste dia, contrariamente ao “dia de tensão”, 

existiu uma redução na densidade de contrações excêntricas. De forma a 

solicitar o esforço referido, os exercícios envolveram espaços reduzidos, com 

poucos jogadores implicados e com períodos de exercitação igualmente 

reduzidos (Tamarit, 2013). O tempo de execução por exercício foi curto, sendo 

que, o tempo de recuperação foi bastante superior ao tempo de execução. Os 

exercícios foram montados de forma que existisse funcionalidade no exercício 

relativamente à relação execução/recuperação, sendo normalmente desenhado 

por grupos. O treino incidiu essencialmente nas escalas individual, setorial e 

intersectorial. O Anexo 3 reflete uma unidade de treino padrão realizada no “dia 

de velocidade”. 

 

3.3. Material e métodos  

3.3.1. Participantes 

 

O estudo foi realizado no âmbito da equipa “B” do Boavista Futebol Clube. 

A equipa é alusiva ao escalão sénior e participa no Campeonato de Elite Pró-

Nacional.  

No total, participaram 12 jogadores no estudo. A idade, o peso e a altura 

média dos participantes foram 20 (±2) anos, 74 (±6) kg e 179 (±6) cm, 

respetivamente. A amostra inicial era de 21 jogadores mas, por diferentes 

motivos, 9 foram forçados a interromper a sua participação. A principal razão 

que os impediu de terminarem a participação na intervenção realizada foram as 

lesões sofridas.  
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Todos os jogadores leram e assinaram de livre vontade um 

consentimento de participação no estudo aprovado pela comissão de ética da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

3.3.2. Desenho do estudo  

 

O estudo consistiu numa intervenção realizada durante seis semanas no 

âmbito da equipa. Os jogadores foram distribuídos por três grupos, dois dos 

quais foram grupos experimentais e um grupo de controlo. Os grupos 

experimentais foram designados como “grupo velocidade” (GV) e “grupo 

nórdicos” (GN), contando com 2 e 5 participantes, respetivamente. Os 

restantes participantes (5) pertenceram ao grupo de controlo (GC). Cada grupo 

experimental foi submetido a um plano de treino (Anexo 4 e 5) ao longo de seis 

semanas, como suplemento às atividades diárias da equipa. O programa 

desenhado para o GV consistiu na aplicação de um treino específico de 

velocidade (Anexo 4). Quanto ao GN, o treino apenas se limitou à realização do 

exercício “nórdicos”, normalmente designado “Nordic hamstring” na literatura 

(Anexo 5). O grupo de controlo (GC) manteve as rotinas diárias da equipa.  

Para monitorizar os resultados obtidos na intervenção, foram utlizados 

três testes em dois momentos distintos (M1 e M2). O primeiro momento (M1) 

de avaliação foi realizado uma semana antes de começar a intervenção. Já o 

segundo momento (M2), seria suposto ser realizado uma semana após a 

intervenção terminar mas, só aconteceu duas semanas depois por motivos 

relacionados com o calendário competitivo. Em ambos os momentos, as 

avaliações foram realizadas no mesmo dia da semana (quarta-feira) durante a 

manhã. A opção por quarta-feira em detrimento de outros dias da semana 

prendeu-se com a necessidade dos jogadores estarem “frescos” para 

realizarem os testes e não existirem eventuais adulterações nos resultados. Os 

testes consistiram na realização de ecografia dos músculos bíceps femoral, na 

avaliação do torque excêntrico máximo dos músculos flexores do joelho e da 

velocidade instantânea num “sprint” de 30 metros, de modo a avaliar o perfil 

força-velocidade de cada jogador. 
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3.3.3. Procedimentos  

 

Os jogadores compareceram pela manhã na Faculdade de Desporto de 

Universidade do Porto (FADEUP), mais precisamente no Laboratório de 

Biomecânica do Porto (LABIOMEP). Após estarem equipados, os jogadores 

começaram por fazer as ecografias, tanto na perna direita como na esquerda, 

através do sistema de ultrassonografia GE Logic S8. O protocolo aplicado na 

realização das ecografias foi semelhante ao do estudo elaborado por Timmins 

e colaboradores (2016). As ecografias foram efetuadas para determinar a 

espessura muscular, o ângulo de penação e o comprimento dos fascículos da 

porção longa do músculo bíceps femoral, por intermédio de imagens 

ultrassonográficas ao longo do eixo longitudinal do ventre muscular. Assim, o 

local de examinação foi estabelecido como o ponto médio entre a tuberosidade 

isquiática e a dobra articular do joelho, ao longo da linha do músculo bíceps 

femoral. As avaliações foram executadas com os jogadores em posição de 

decúbito ventral, com a anca em posição neutra, após pelo menos 5 min de 

inatividade. Os joelhos mantiveram-se em extensão.  

Quando terminaram as ecografias, os jogadores efetuaram um 

aquecimento de cerca de 10 minutos, composto por 6 minutos de corrida lenta 

e um exercício de ativação dos músculos posteriores da coxa (2 séries de 10 

repetições). De seguida, passaram para a avaliação do torque excêntrico 

máximo dos músculos flexores do joelho no dinamómetro isocinético Biodex 

System 4 Pro (Figura 7). O protocolo utilizado baseou-se no estudo realizado 

por Ruas e colaboradores (2015). Seguindo os procedimentos do estudo 

mencionado, o epicôndilo lateral do fémur da perna testada ficou alinhado pelo 

eixo de rotação do dinamómetro isocinético e o braço de alavanca da máquina 

foi fixado à perna 2 cm acima do maléolo lateral. A força em ambas as pernas 

foi determinada em 90º da amplitude total de movimento, de 90 (flexão do 

joelho) a 0º (extensão do joelho). O teste consistiu na execução de 5 repetições 

com velocidade angular equivalente a 60º/s, começando pela ação excêntrica 

dos músculos quadríceps, seguido da ação excêntrica dos músculos 

isquiotibiais. Contudo, uma vez que o objetivo era somente medir o torque 

excêntrico máximo dos músculos flexores do joelho, na fase excêntrica dos 

músculos extensores do joelho, os jogadores tiveram ajuda externa. Antes de 
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começarem a avaliação, os jogadores realizaram um aquecimento específico 

no dinamómetro isocinético com o propósito de se familiarizarem com o teste. 

Executaram 5 repetições com auxílio externo, fazendo esforço submáximo em 

cada repetição. A velocidade angular foi a mesma do teste propriamente dito 

(60º/s). Entre os testes, os jogadores descansaram 90 segundos.  

Terminada a avaliação no dinamómetro iscocinético, os jogadores 

dirigiram-se à zona exterior da FADEUP, local onde realizaram os “sprints” de 

30 m. O teste teve como objetivo mensurar a velocidade instantânea durante 

os “sprints” por intermédio do radar Stalker ATS II. Com base no estudo de 

Mendiguchia e colaboradores (2014), o radar foi colocado num tripé entre 5 a 

10 m atrás dos jogadores e com altura de cerca de 1 m, correspondendo 

aproximadamente à altura do centro de massa dos jogadores. Cada jogador 

efetuou duas tentativas, sendo depois, selecionado o melhor “sprint”. O critério 

de seleção remeteu-se à velocidade máxima atingida em cada “sprint”. Antes 

de realizarem os “sprints”, os jogadores voltaram a fazer um aquecimento 

curto, como forma de ativação dos músculos solicitados durante os “sprints”. 

Posteriormente, utilizando os dados fornecidos pelo radar, o perfil força-

velocidade de cada jogador foi determinado de acordo com o método proposto 

por Samozino e colaboradores (2016).  

O encorajamento verbal foi utlizado durante o teste realizado no 

dinamómetro isocinético, assim como, na avaliação da velocidade instantânea, 

procurando motivar os jogadores de forma a alcançarem os melhores 

resultados possíveis.   
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Figura 7. Dinamómetro isocinético Biodex System 4 Pro. 

 

3.3.4. Procedimentos estatísticos 

 

O tratamento estatístico foi realizado através do software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 24.0 (IBM Corporation, 

Chicago, IL).  

Para averiguar a normalidade e homogeneidade, foi empregue o teste de 

Shapiro-Wilk e de Levene’s, respetivamente.  

Primeiramente, utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis, método não 

paramétrico, para verificar as diferenças entre grupos em cada momento de 

avaliação (M1 e M2). O teste de Wilcoxon, também não paramétrico, foi 

aplicado para perceber as alterações ocorridas em cada grupo entre M1 e M2. 

O nível de significância foi estabelecido como p˂0,05.  
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3.4. Resultados 

 

Através dos procedimentos estatísticos realizados, não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas nas variáveis analisadas entre grupos, 

em cada momento de avaliação (M1 e M2). Quanto à comparação das 

diferentes variáveis entre M1 e M2 para o GV, GN e GC, também não existiu 

significância estatística. Os resultados estão apresentados na Tabela 2, 3, 4, 5 

e 6. 

 

Tabela 2. Comparação das variáveis entre grupos em M1. 

M1 

Variável GV GN GC 

TMD (N) 245 ± 56,57 197,20 ± 37,57 199,48 ± 38,40 

TME (N) 242 ± 62,23 184,00 ± 36,74 174,86 ± 27,98 

V0 (m/s) 9,43 ± 0,04 9,24 ± 0,11 9,28 ± 0,80 

F0 (N/kg) 6,58 ± 0,40 7,30 ± 0,76 7,50 ± 1,08 

DRF -0,06 ± 0,00 -0,07 ± 0,01 -0.07 ± 0,01 

CFD (mm) 101,58 ± 4,01 109,54 ± 7,17 115 ± 14,03 

CFE (mm) 103,71 ± 8,53 111,38 ± 7,76 113,14 ± 11,04 

APD (º) 14,44 ± 0,90 13,72 ± 1,11 13,03 ± 1,45 

APE (º) 15,59 ± 1,39 13,80 ± 1,44 12,62 ± 1,08 

EMD (cm) 24,40 ± 0,57 24,16 ± 0,52 24,09 ± 1,31 

EME (cm) 24,83 ± 0,39 24,56 ± 0,73 24,29 ± 1,68 

* p<0,05 
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Tabela 3. Comparação das variáveis entre grupos em M2. 

M2 

Variável GV GN GC 

TMD (N) 256,35 ± 15,20 202,32 ± 39,59 188,92 ± 29,91 

TME (N) 263,40 ± 41,86 203,58 ± 39,19 154,36 ± 37,35 

V0 (m/s) 9,23 ± 0,12 9,21 ± 0,13 9,10 ± 0,37 

F0 (N/kg) 6,41 ± 0,09 7,47 ± 0,44 7,2 ± 1,08 

DRF -0,06 ± 0,00 -0,07 ± 0,01 -0,07 ± 0,01 

CFD (mm) 123,84 ± 13,55 117,78 ± 16,15 118,66 ± 16,19 

CFE (mm) 112,39 ± 1,87 122,98 ± 16,11 113,61 ± 16,65 

APD (º) 12,60 ± 0,71 12,63 ± 1,66 12,62 ± 1,50 

APE (º) 13,12 ± 1,51 12,35 ± 1,41 12,79 ± 1,63 

EMD (cm) 26,23 ± 0,12 24,42 ± 0,72 25,11 ± 1,71 

EME (cm) 25,33 ± 1,46 25,03 ± 1,19 24,37 ± 0,92 

* p<0,05 

 

 

Tabela 4. Comparação das variáveis no GV entre M1 e M2. 

GV 

Variável M1 M2 

TMD (N) 245 ± 56,57 256,35 ± 15,20 

TME (N) 242 ± 62,23 263,40 ± 41,86 

V0 (m/s) 9,43 ± 0,04 9,23 ± 0,12 

F0 (N/kg) 6,58 ± 0,40 6,41 ± 0,09 

DRF -0,06 ± 0,00 -0,06 ± 0,00 

CFD (mm) 101,58 ± 4,01 123,84 ± 13,55 

CFE (mm) 103,71 ± 8,53 112,39 ± 1,87 

APD (º) 14,44 ± 0,90 12,60 ± 0,71 

APE (º) 15,59 ± 1,39 13,12 ± 1,51 

EMD (cm) 24,40 ± 0,57 26,23 ± 0,12 

EME (cm) 24,83 ± 0,39 25,33 ± 1,46 

* p<0,05 
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Tabela 5. Comparação das variáveis no GN entre M1 e M2. 

GN 

Variável M1 M2 

TMD (N) 197,20 ± 37,57 202,32 ± 39,59 

TME (N) 184,00 ± 36,74 203,58 ± 39,19 

V0 (m/s) 9,24 ± 0,11 9,21 ± 0,13 

F0 (N/kg) 7,30 ± 0,76 7,47 ± 0,44 

DRF -0,07 ± 0,01 -0,07 ± 0,01 

CFD (mm) 109,54 ± 7,17 117,78 ± 16,15 

CFE (mm) 111,38 ± 7,76 122,98 ± 16,11 

APD (º) 13,72 ± 1,11 12,63 ± 1,66 

APE (º) 13,80 ± 1,44 12,35 ± 1,41 

EMD (cm) 24,16 ± 0,52 24,42 ± 0,72 

EME (cm) 24,56 ± 0,73 25,03 ± 1,19 

* p<0,05 

 

 

Tabela 6. Comparação das variáveis no GC entre M1 e M2. 

GC 

Variável M1 M2 

TMD (N) 199,48 ± 38,40 188,92 ± 29,91 

TME (N) 174,86 ± 27,98 154,36 ± 37,35 

V0 (m/s) 9,28 ± 0,80 9,10 ± 0,37 

F0 (N/kg) 7,50 ± 1,08 7,2 ± 1,08 

DRF -0.07 ± 0,01 -0,07 ± 0,01 

CFD (mm) 115 ± 14,03 118,66 ± 16,19 

CFE (mm) 113,14 ± 11,04 113,61 ± 16,65 

APD (º) 13,03 ± 1,45 12,62 ± 1,50 

APE (º) 12,62 ± 1,08 12,79 ± 1,63 

EMD (cm) 24,09 ± 1,31 25,11 ± 1,71 

EME (cm) 24,29 ± 1,68 24,37 ± 0,92 

* p<0,05 
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3.5. Discussão dos resultados 

 

O objetivo do estudo foi comparar e avaliar os efeitos de diferentes 

métodos de treino na força excêntrica dos músculos flexores do joelho, na 

arquitetura do músculo bíceps femoral e no perfil força-velocidade em 

jogadores de futebol.  

As variáveis em estudo estão diretamente relacionadas com as roturas 

dos músculos isquiotibiais. Segundo Timmins e colaboradores (2015), 

fascículos mais curtos, assim como, baixos níveis de força excêntrica dos 

músculos isquiotibiais, constituem fatores de risco nas roturas dos músculos 

isquiotibiais nos jogadores de futebol. Por sua vez, embora o perfil força-

velocidade não constitua um fator de risco neste tipo de lesões, pode ser uma 

ferramenta útil na sua monitorização (Mendiguchia et al., 2016; Mendiguchia et 

al., 2014; Morin & Edouard, 2017). 

Apesar dos resultados obtidos não comprovarem efeitos tanto do GN, 

como do GV nas variáveis analisadas, a literatura contém informação que, 

permite discordar com os resultados apresentados no presente estudo.  

Alguns estudos realizados no âmbito das roturas dos músculos 

isquiotibiais sugerem que, a aplicação do exercício “nórdicos”, tem influência 

tanto na arquitetura dos fascículos da porção longa do músculo bíceps femoral 

como no aumento da força excêntrica dos músculos flexores do joelho. Num 

estudo realizado por Alonso-Fernandez e colaboradores (2018) verificou-se 

que, o exercício “nórdicos” altera a arquitetura do músculo em causa, 

proporcionando o aumento do comprimento dos fascículos, a diminuição do 

ângulo de penação e o aumento da espessura muscular. Neste mesmo estudo, 

os autores ainda concluíram que após 4 semanas de destreino, o comprimento 

dos fascículos e a espessura muscular diminuíram, tendo o ângulo de penação 

aumentado. Estes dados indicam que a constante exposição ao estímulo 

excêntrico pode ser determinante para manter o seu efeito estrutural a longo 

prazo. Por outro lado, Mjolsnes e colavoradores (2004), através de uma 

intervenção realizada com jogadores de futebol que, consistiu na execução do 

exercício “nórdicos” durante 10 semanas, mostraram que o torque excêntrico 

máximo dos músculos flexores do joelho melhorou aproximadamente 11%. O 

protocolo utilizado para avaliar o torque máximo foi semelhante ao aplicado no 
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presente estudo, variando apenas o número de repetições. Curiosamente, 

analisando a Tabela 5, os resultados relativos ao GN parecem ser semelhantes 

aos estudos mencionados, apesar de não existir significância estatística que 

permita fazer deduções. 

Quanto ao grupo GV, embora o tratamento estatístico também não 

permita tecer conclusões, observando a Tabela 4, também se constatam 

melhorias tanto na arquitetura dos fascículos, como na força excêntrica, tendo 

apenas um dos participantes diminuído o torque máximo na perna esquerda 

(de 285 N para 267 N). No entanto, é importante referir que no final dos testes, 

o jogador queixou-se de um pequeno desconforto nessa perna. Tal situação, 

pode ter sido o motivo justificativo de apresentar valores mais baixos em M2 

comparativamente a M1.  

Na literatura, aparentemente, não existem estudos que relacionem o 

efeito do treino específico de velocidade na força excêntrica dos músculos 

flexores do joelho, bem como, na arquitetura do músculo bíceps femoral. 

Contudo, através de alguns indicadores é possível conjeturar acerca do papel 

do treino de velocidade na arquitetura dos músculos. Neste campo, Abe e 

colaboradores (2000) compararam a arquitetura dos fascículos de diferentes 

músculos entre velocistas e maratonistas. Os autores constataram que os 

velocistas possuem fascículos mais longos e maior espessura muscular nos 

músculos analisados, pondo em hipótese na discussão de resultados do artigo 

que “o aumento dos fascículos nos velocistas pode ser uma adaptação ao 

treino de velocidade” (Abe et al., 2000, p. 1128). De forma semelhante, também 

foi realizado um estudo por Kumagai e colaboradores (2000), cujo objetivo foi 

comparar a arquitetura de vários músculos entre 2 grupos de velocistas. Os 

grupos foram divididos pelos recordes pessoais dos praticantes dos 100 m. Os 

autores observaram que o grupo composto por velocistas com melhores 

recordes pessoais, apresentou fascículos mais compridos, menor ângulo de 

penação e maior espessura muscular. Assim, através dos dados apresentados 

nos estudos referidos, presumindo que o treino de velocidade é a essência do 

treino dos velocistas, é expectável que este tipo de treino tenha impacto 

positivo na arquitetura muscular, principalmente no tocante ao aumento do 

comprimento dos fascículos.  
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Samozino e colaboradores (2016)  desenvolveram um modelo que 

permite caracterizar o perfil força-velocidade na componente horizontal sob 

condições superficiais reais. O método conceptualizado, determina as 

capacidades mecânicas máximas relativas ao sistema neuromuscular durante 

o “sprint” (Morin & Samozino, 2016). Desta forma, alguns estudos têm 

relacionado o perfil força-velocidade com as roturas dos músculos isquiotibiais, 

referindo que a força máxima horizontal (F0) pode ser um fator preditor das 

roturas ocorridas durante o “sprint” (Mendiguchia et al., 2016; Mendiguchia et 

al., 2014; Morin & Edouard, 2017). No presente estudo, foi avaliada a força 

horizontal teórica máxima (F0), a velocidade horizontal teórica máxima (V0) e a 

relação entre o decréscimo da eficiência mecânica na aplicação de força e o 

aumento da velocidade (DRF) (Morin & Samozino, 2016).   

Mendiguchia e colaboradores (2015), num estudo com jogadores de 

futebol, cuja intervenção durou 7 semanas, não conseguiram mostrar os efeitos 

positivos entre o treino neuromuscular e o perfil força-velocidade dos 

jogadores. O treino combinou exercícios de força com enfâse nos músculos 

isquiotibiais, entre os quais o exercício nórdicos, pliometria na componente 

horizontal e treino de velocidade (resistido e não resistido). No entanto, 

surpreendentemente, Askling e colaboradores (2003) mostraram que o treino 

de força excêntrica para os músculos isquiotibiais diminuiu o tempo de “sprint” 

em jogadores de futebol, apresentando a hipótese de que o treino excêntrico 

pode ter implicações nas propriedades mecânicas que o sistema 

neuromuscular consegue desenvolver durante o “sprint”. Nesta lógica, é 

relevante aludir que o GN melhorou o valor de F0 entre M1 e M2 (Tabela 5). Por 

outra via, Morin e colaboradores (2017), comparando o treino de velocidade 

com resistência e o treino de velocidade sem resistência, verificou que o 

primeiro induz melhorias na força máxima horizontal (F0) e na eficiência de 

aplicar força no solo (RF). Ainda no que concerne ao treino de velocidade com 

resistência, West e colaboradores (2013) constataram que o tempo de “sprint” 

diminuiu nos 10 e 30 m, indo de encontro à hipótese formulada por Morin e 

Samozino (2016), de que melhorias na performance em distâncias mais curtas 

podem estar associadas ao aumento da força máxima horizontal (F0).  

Para concluir, através do cruzamento de informação apresentado ao 

longo da discussão dos resultados, é possível conjeturar acerca dos diferentes 
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métodos de treinos aplicados, como meio de prevenção das roturas dos 

músculos isquiotibiais. Assim, verificou-se que o exercício “nórdicos” tem 

implicações positivas no aumento da força excêntrica dos músculos flexores do 

joelho e na arquitetura da porção longa do músculo bíceps femoral, ambos 

considerados fatores de risco da lesão em causa. Relativamente ao perfil força-

velocidade, estando a força máxima horizontal associada às roturas dos 

músculos isquiotibiais, o treino de velocidade com resistência aparenta ser um 

meio efetivo para a sua prevenção. No entanto, a associação do perfil força-

velocidade horizontal e as roturas dos músculos isquiotibiais ainda é um objeto 

de estudo muito recente, pelo que a informação existente é escassa. Mais 

estudos têm que ser realizados neste sentido para que se possa obter uma 

maior introspeção sobre esta temática. Rematando, os dados inerentes ao GC 

apresentaram declínio na maioria das variáveis relacionadas com a força 

excêntrica (TMD e TME) e com o perfil força-velocidade (F0 e V0) entre M1 e M2 

(Tabela 6). Estes dados, podem ser um indicador de fadiga associada ao final 

da época, suportando a ideia que o treino complementar ao treino de futebol, é 

de importante aplicação durante toda a época. Permite manter ou melhorar os 

níveis de força e, consequentemente, evitar lesões.  

  

3.6. Considerações metodológicas  

 

O presente estudo apresentou várias limitações metodológicas. O facto 

de ter sido realizado numa equipa profissional que se encontrava em período 

competitivo foi, desde logo, uma barreira. O primeiro obstáculo foi o tamanho 

da amostra. Durante o estudo, muitos participantes tiveram que interromper a 

sua participação por motivos de lesão. O reduzido número de participantes 

impossibilitou o tratamento estatístico apropriado. A segunda limitação, foi o 

incumprimento do GN relativamente ao protocolo de treino, tanto na questão 

temporal, como metodológica. Os elementos constituintes do GN apenas 

completaram 5 semanas. Além disso, durante a intervenção, surgiram 

alterações relativas à frequência semanal na realização dos treinos. Na 

semana 3, 4 e 5, o GN apenas realizou o treino 2 vezes na semana, quando 

seria suposto ser 3 vezes. O espaço temporal entre o fim da intervenção e o 

segundo momento de avaliação (M2) também simbolizou um entrave no 



48 
 

desenho metodológico. O segundo momento não ter sido efetuado 

imediatamente após o término do protocolo de treino, pode ter induzido 

destreino em ambos os grupos. No caso do GN, os vários elementos tiveram 

aproximadamente 14 dias sem serem submetidos a qualquer estímulo.  

Tendo em conta as limitações metodológicas apresentadas, existe a 

necessidade de comprovar, através da ciência, a prevalência dos métodos de 

treino em questão nas diferentes variáveis analisadas. A minha proposta é que 

seja desenvolvido um estudo que, reproduza o presente desenho metodológico 

e, seja replicado numa amostra maior. O ideal seria o estudo ser realizado, ou 

no âmbito de uma equipa de futebol, ou com jogadores de várias equipas.   
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4. Desenvolvimento profissional  
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4. Desenvolvimento profissional 

 

O conteúdo deste capítulo revela de forma ponderada e refletida a 

contribuição do estágio na minha evolução enquanto treinador. Diria mesmo 

que representa a realização de um desabafo consciente relativo à componente 

prática constituinte da minha formação. 

Fazendo uma viagem no tempo, desde o início da época desportiva até 

ao final, quantificar a aprendizagem ocorrida durante todo o processo é difícil. 

Contudo, qualificando-a, considero que foi “palpável”. 

Quando iniciei o estágio, idealizei um conjunto de objetivos que pretendia 

atingir com a sua consumação. Hoje, próximo de validar o título académico de 

“Mestre” e o Grau II de Treinador de Futebol, sinto que, os objetivos foram na 

sua maioria alcançados.  

Ao contrário da célebre frase “veni, vidi, vici”, em português “vim, vi e 

venci”, a integração numa nova realidade, como é natural em todas as 

mudanças, exigiu adaptação. Assim, o termo “adaptabilidade” foi a base de 

todo o processo de evolução. Isto é, a capacidade de me adaptar às demais 

situações que foram surgindo ao longo do estágio de acordo com a 

especificidade do contexto.  

Até à data, as minhas experiências como treinador remetiam-se aos 

escalões de formação. Ser treinador do escalão sénior representou uma 

adaptação no processo ensino-aprendizagem. Percebi que a relação 

treinador/jogador não é igual com um jogador cuja idade compreende os 

escalões de formação e com um jogador em idade sénior. Desenvolvi 

competências no capítulo da liderança e, ainda mais importante, no “saber 

estar”.  

No campo do “saber fazer”, o planeamento e organização do treino, 

também exigiu adaptação. A pouca recetividade inicial dos jogadores em 

relação ao treino de “prevenção de lesões”, ou até mesmo, a falta de meios 

para realizar o treino em questão, foram barreiras que despoletaram a minha 

capacidade criativa, pedagógica e estratégica.  

No que concerne ao estudo elaborado no âmbito da equipa, 

independentemente dos resultados obtidos não serem os idealizados, não 
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significou obrigatoriamente um ponto negativo no meu desenvolvimento. Até 

porque, não querendo forçosamente justificar a falta de evidência científica, o 

próprio estudo apresentou várias limitações metodológicas. Não encaro a 

negligência científica acerca do tema estudado como uma frustração, pois 

tenho noção que a ciência tem uma natureza bastante complexa e nem sempre 

é possível controlar todas as variáveis. Produzir ciência não é fácil, produzir 

ciência no âmbito do treino de alto rendimento é bastante difícil. Ainda assim, 

consigo perceber que o estudo teve um papel fundamental no desenvolvimento 

do meu conhecimento teórico e prático. Numa perspetiva teórica, obrigou-me a 

ler, investigar, refletir e, acima de tudo, ser crítico! Relativamente à prática, a 

parte experimental do estudo, proporcionou-me novas experiências. No caso 

de um dos grupos experimentais, durante a intervenção, foram utilizados 

métodos e equipamentos de treino que desconhecia. Assim, concedeu-me a 

oportunidade de enriquecer o meu saber, podendo estar mais atualizado. 

Também no âmbito do controlo e avaliação do treino, o estudo ter envolvido 

testes como forma de monitorizar a evolução inerente aos diferentes 

programas de treino aplicados, permitiu-me aprender “como fazer” e “como 

interpretar” os resultados obtidos. São ferramentas que me valorizam como 

profissional, de modo a estar preparado para poder intervir se o futuro exigir.  

No fundo, o estágio foi um processo cheio de “adaptações” que 

permitiram o meu desenvolvimento na qualidade de treinador.   

Futuramente, no que respeita o meu percurso académico gostaria que 

existisse continuidade, procurando desenvolver o meu conhecimento e, 

consequentemente, valorizar-me como pessoa e profissional. A minha ideia é 

inscrever-me no doutoramento na área das ciências do desporto, com especial 

foco no campo do treino. Contudo, essa decisão depende de um conjunto de 

fatores que, nem sempre são favoráveis à sua concretização. Na eventualidade 

de tal conjuntura não ocorrer, tenciono manter-me atualizado no domínio da 

ciência e, se possível, dar o meu contributo nesse sentido. Falando do 

presente, penso continuar a exercer funções de treinador, cultivando-me de dia 

para dia e investindo na minha carreira. 

  



53 
  

5. Considerações finais 
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5. Considerações finais 

 

O futebol é um fenómeno complexo, cujo sucesso depende de múltiplos 

fatores, controláveis e não controláveis. Porém, a periodização do treino no 

futebol, isto é, a forma como o processo de treino é planeado e organizado, é 

provavelmente o “ingrediente” mais determinante para que se consiga atingir o 

sucesso. Neste domínio, os treinadores têm um papel fundamental, podendo 

controlar e manipular as variáveis relacionadas com o treino com base no seu 

conhecimento e nas experiencias vivenciadas.   

Independentemente das conceções metodológicas adotadas pelos 

treinadores relativas ao processo de treino, o importante é que exista uma 

lógica que as sustente. Não existem fórmulas mágicas nem um só caminho 

para a excelência. Existe sim, sensibilidade para perceber o que está certo e o 

que está errado. O que é positivo e o que é negativo. O que é essencial e o 

que é secundário. 

O futebol, em consonância com outros desportos coletivos, caracteriza-se 

pelo período competitivo extenso e que normalmente ocorre de semana para 

semana. Assim, os treinadores em nenhum momento podem descurar a 

relação desempenho/recuperação associada ao processo de treino, de modo 

que a equipa esteja no topo das suas capacidades nas várias dimensões 

(tática, técnica, psicológica e física) no dia da competição (jogo). Até porque, é 

partir da má gestão da relação desempenho/recuperação que emergem os 

fatores negativos, tal como as lesões. Desta forma, o estágio ajudou a melhorar 

a minha perceção acerca do planeamento e organização do treino, assim 

como, no controlo e avaliação do treino. 

 No que respeita o treino de “prevenção de lesões”, com base nas 

funções desempenhadas no seio da equipa, penso que o treino em questão 

como complemento ao treino de futebol, assume um papel preponderante no 

rendimento dos jogadores. Apesar de, por vezes, a pouca recetividade de 

alguns jogadores a este tipo de treino seja um entrave, consegui perceber que 

a sua sensação de bem-estar associada ao treino melhorou. Contudo, enalteço 

que a falta de meios para realizar o treino de “prevenção de lesões”, a longo 

prazo é um fator limitativo.  
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No campo da ciência, o estudo apresentado revelou aspetos positivos e 

negativos. Começando pelos pontos negativos, as várias limitações 

metodológicas inerentes, não permitiram fazer conclusões válidas acerca do 

tema estudado. Não foi possível comprovar que ambos os métodos de treino 

têm efeitos positivos nas variáveis analisadas. No entanto, a parte otimista do 

trabalho, foi que me permitiu confrontar ideias e perceber que pode ser um 

tema a desenvolver no futuro. Além disso, o estudo ter sido realizado no âmbito 

da equipa, também foi um ponto favorável. Os jogadores foram-me dando 

feedback’s acerca de como se sentiam e, principalmente, no grupo que realizou 

o treino específico de velocidade, notaram diferenças no rendimento. Quanto 

ao exercício “nórdicos”, de acordo com a literatura e com os resultados obtidos 

no estudo, embora a significância estatística não comprove, parece ser um 

método de treino interessante como meio de prevenção das roturas nos 

músculos isquiotibiais. A componente funcional e prática que o caracteriza 

também é relevante, visto que não é necessário equipamento específico na sua 

aplicação, podendo ser aplicado facilmente em qualquer equipa.  

Concluindo, considero que a ótima periodização do treino no futebol 

passa pela interação entre um conjunto de componentes, entre as quais, a 

gestão racional na relação desempenho/recuperação inerente ao processo de 

treino, bem como, o treino de “prevenção de lesões” como complemento, 

podem representar a chave para elevados níveis de performance.  
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Anexo 1. Unidade de treino respetiva ao "dia de tensão". 

Plano de Treino 

 

 
Data: 

17/01/2018 
Dia da Semana: 

Quarta-feira 
Hora: 
17 h 

   

Objetivos: 
(Ver objetivos nos exercícios) 

 

Exercício: 1x1 com 2 apoios 

 

 
Descrição: 
 
No exercício exibido, os jogadores sob 
situação de um contra um dentro do 
retângulo, têm de passar a bola ao apoio 
contrário para marcarem ponto. Para tal, 
só podem passar a bola ao apoio mais 
próximo uma vez antes de conseguirem 
passar a bola ao apoio mais distante. Os 
apoios têm de ser rápidos na reposição 
da bola no campo. 
 
Objetivos:  
 

 Melhorar a capacidade dos 
jogadores “guardarem” a bola em 
espaços reduzidos; 

 Aperfeiçoar a técnica dos jogadores 
rodarem sobre o adversário quando 
recebem a bola de costas;   

 Promover a procura de espaços 
vazios para receberem a bola. 

 
Duração: 10x1’ 
 
Recuperação: 1’ 30’’ 
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Exercício: 7x4 com mini balizas 

 

 
Descrição: 
 
São duas equipas. A equipa cinza é 
constituída por 7 jogadores, 3 dentro do 
quadrado e 4 fora. A equipa amarela 
apenas tem 4 jogadores dentro do 
quadrado. O objetivo é a equipa em 
inferioridade numérica recuperar a bola e 
marcar golo nas balizas situadas nos 
vértices do quadrado. Por sua vez, a 
equipa verde, quando perde a bola tem 
que a recuperar rapidamente e evitar sofrer 
golo. Para tal, os jogadores pertencentes à 
equipa verde, podem entrar no quadrado. 
 
Objetivos: 
 

 Melhorar a reação à perda da bola; 

 Melhorar a capacidade de retirar a 
bola da zona de pressão; 

 Melhorar a capacidade de circulação 

da bola. 

Duração: 4x2’ 
 
Recuperação: 2’ 

 

Exercício: (GR+4)x(GR+4) 

 

 
Descrição:  
 
Torneio entre 5 equipas. Cada golo 
equivale ao número de passes que a 
equipa faz antes de marcar. As equipas 
jogam todas entre si duas vezes. 
 
Objetivos: 
 

 Reagir rápido à perda da bola; 

 Melhorar a capacidade de circular 
rápido a bola; 

 Melhorar tomada de decisão. 
 
Duração: 2’ 
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Anexo 2. Unidade de treino respetiva ao "dia de duração". 

Plano de Treino 

 

 
Data: 

18/01/2018 
Dia da Semana: 

Quinta-feira 
Hora: 
17 h 

   

Objetivos: 
(Ver objetivos nos exercícios) 

 

Exercício: (GR+7+3)x(GR+3+5) 

 

 
Descrição: 
 
Os defesas da equipa amarela reposicionam a 
bola em jogo com passe longo para o ataque. 
Quando a bola está no meio campo defensivo da 
equipa cinzenta ocorre situação de jogo 7x5. Se a 
equipa cinzenta recuperar a bola e sair em 
transição, os jogadores da equipa amarela não 
podem passar a linha do meio campo.  
 
Objetivos:  
 

 Jogo posicional da equipa que está a 
defender em situação de passe longo; 

 Melhorar a transição defesa-ataque após 
disputa aérea. 

 
Duração: 15’ 
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Exercício: (GR+10)x(GR+10) 

 

 
Descrição: 
 
Situação de jogo dentro do espaço limitado 
pelas linhas vermelhas. As equipas só 
podem marcar golo, entrando nas zonas de 
finalização. Para tal, os jogadores devem 
fazer o passe pelo chão ou pelo ar. Não 
podem entrar com a bola conduzida. No 
espaço delimitado pelas linhas tracejadas, só 
podem entrar 2 jogadores para defender, 
não existindo limite a atacar. 
 
Objetivos: 
 

 Melhorar a tomada de decisão em zona 
ofensiva; 

 Treinar movimentos de rutura na zona 
mais avançada do campo.  

 
Duração: 2x15’ 
 
Recuperação: 5’ 

 

Exercício: (GR+10)x(GR+10) 

 

 
Descrição:  
 
Situação de jogo formal. 
 
Objetivos: 
 

 Elevada representatividade do jogo 
formal; 

 Treinar todos os momentos do jogo. 
 
Duração: 2x10’ 
 
Recuperação: 5’ 
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Anexo 3. Unidade de treino respetiva ao "dia de velocidade". 

Plano de Treino 

 

 
Data: 

19/01/2018 
Dia da Semana: 

Sexta-feira 
Hora: 
17 h 

   

Objetivos: 
(Ver objetivos nos exercícios) 

 

Exercício: 4x(GR+2) 

 

 
Descrição: 
 
Situação de finalização. O jogador azul 
deve passar a bola ao jogador mais 
avançado da equipa cinzenta que, por 
sua vez, deve devolver a bola a um dos 
colegas, de modo  que a equipa cinzenta 
chegue rapidamente à baliza adversária.  
 
Objetivos:  
 

 Melhorar a finalização em situação 
de superioridade numérica; 

 Melhorar a velocidade de execução 
em situação de superioridade 
numérica; 

 Treinar jogo posicional dos defesas 
quando estão em inferioridade 
numérica. 

. 
Duração: 15’ 
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Exercício: 3x0 – Finalização  

 

 
Descrição: 
 
Situação combinada de finalização. O 
exercício consiste numa situação 
combinada entre 3 jogadores, em que o 
último passe, sendo de rutura, tem que 
passar por cima das balizas situadas 
ligeiramente à frente dos vértices da área. 
O jogador que recebe a bola no corredor 
lateral, deve cruzar de primeira para o 
jogador que entra na área para finalizar.  
 
Objetivos: 
 

 Melhorar movimentos de rutura na 
defesa da equipa adversária, partindo 
de trás para a frente; 

 Melhorar finalização. 
 
Duração: 15’ 

 

Exercício: Livres laterais 

 

 
Descrição:  
 
Livres laterais. 
 
Objetivos: 
 

 Treinar organização defensiva nos 
livres laterais; 

 Treinar situações combinadas 
ofensivas para os livres laterais. 

 
Duração: 15’ 
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Exercício: Cantos 

 

 
Descrição:  
 
Cantos. 
 
Objetivos: 
 

 Treinar organização defensiva nos 
cantos; 

 Treinar situações combinadas 
ofensivas para os cantos. 

 
Duração: 15’ 
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Anexo 4. Programa de treino do GV. 
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Anexo 5. Programa de treino do GN. 

 


